
דינא דמלכותא דינא

הקדמה

שו"ת השיב משה (ר' משה טייטלבוים)

 לכאורה יש בזה מבוכה רבה בין הפוסקים והש"ך בסימן (ע"ז) [ע"ג] ס"ק ל"ט הרבה להשיב על זקני הרמ"א ז"ל ומסיק הש"ך ז"ל
 להלכה דבדבר המפורש בדינינו בטל דינא דמלכותא אף שהוא לתיקון המדינה רק באין מפורש בדינינו אז דינא דמלכותא קיים

…אם הוא לתיקון המדינה ע"כ תורף פסק הש"ך ז"ל שם והנה על זה קשה לי טובא 
 על כן יש מבוכה רבה בין הפוסקים בענין זה וסתירות רבות דלפעמים הרימו דגל המלוכה עדי מרום ולפעמים השפילו עד

 לעפר ולא ראיתי שום אחד מהמחברים שיאמר בזה דבר ברור ויסוד חזק כהחכם יודע פשר דבר להשוות כל המקומות שדברו
 בזה לבל יהא בו נפתל ועקש וקושיא ותיובתא ותקצר היריעה מהכיל לפרטם והנה עוד חזון למועד אי"ה לברר הדבר כשמלה

  ואות אחת מן התורה לא יבטל כן כל מה שתקנו חכמי הדורות ופשטה תקנתם בישראל כבר אנחנולפני כל יודעי דת ודין
 מוזהרין בלא תסור וכי טובים דודיך מיין וכבר קבלנו על עצמינו במדינה זו תקוני דד"א וחלילה ליתן פתחון פה ויד לפושעים

1המהרסים דגל התורה ואויבינו פלילים דאם כן בטלי חס ושלום כל דיני התורה וחכמים הזהרו בדבריכם

ר' עזרא בצרי

 הלכה זו שדינא דמלכותא דינא אין עליה מחלוקת, אבל על אילו דינים חלה ההלכה ועל אילו לא חלה, בזה נמצאו מחלוקות
 עצומות. ומחמת דראיתי אי הבנות בזה הוכרחתי להאריך. ואף בהבנת מושג זו רבים טעו, אם עלידי שהכלילו כל מה שעלה

 בדעתם והכניסו אותו לכלל זה, או לאידך גיסא על ידי אחרים שצמצמוהו. אולם כלל זה ביסודו הלכתי הוא, ואין לנו לדון בו
רק על פי כללי ההלכה המקובלים ...

 ודבר פשוט וברור הוא שאין בכוח הלכה זו לעקור או לבוא במקום דיני ישראל חס ושלום .. שלא נתכונו חכמים בהלכה זו לכך,
 שהרי אחד מי"ג עיקרים כמ"ש הרמב"ם .. שהיסוד התשיעי הוא "שהתורה הזאת מועתקת מאת השם יתברך לא מזולותו ועליה
 אין להוסיף וממנה אין לגרוע לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה" וכו' הרי לך שאפילו מצוה אחת מתורה שבעל פה אין

 לגרוע כל שכן להעלות על הדעת שזו כונת המימרא. ועיקר הכונה נאמרה לדיני ממונות בדברים שנוגעים לסדרי השלטון, ששם
2נתנה התורה אפשרות להתנות ולעשות בדיני ממונות כפי רצון בני אדם.

קצת דברי הראשונים

רש"י

 על הדינין נצטוו בני נח 3…דדינא דמלכותא דינא 

רשב"ם

 והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא. כל מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא שכל
 בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך הנהוג

4בעיר משום גזל:

ר"ן

 וכתבו בתוספות דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא דמלכותא דינא מפני שהארץ שלו ויכול לומר להם אם לא תעשו מצותי
5אגרש אתכם מן הארץ אבל במלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפין בה

שו"ת השיב משה סוף סימן צ' ד"ה ומה שבא בהשאלה, ודבריו הובאו בשו"ת אגרות משה (נוא יארק – תשכ"ד) חו"מ חלק א' סימן ע"ב.1
דיני ממונות חלק ד' שער ראשון ריש פרק ט'.2
.קשרפירש"י גיטין ט:  3
.קשרבבא בתרא נד:  4
.קשרר"ן נדרים כח.  5

http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=19&daf=9b&format=text
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=16&daf=28&format=text
http://hebrewbooks.org/shas.aspx?mesechta=23&daf=54b&format=text


רא"ש

6והיינו טעמא דדינו דינא שארץ שלו היא ואף הדיוט שיש לו קרקע כך דינו שלא יהנה מארצו אלא מדעתו ובקצבתו.

אור זרוע

 כתב רבינו אבי העזרי ז"ל. יש מפרשים דדוקא בקרקע שייך למימר דינא דמלכותא דינא ויש אומרים אפילו בין שאר עניני ממון.
ולא הכריע.

…ורבינו אליעזר בר שמואל זצ"ל ממיץ כתב בפרק ארבעה נדרים אומר רבי 

 ולי נראה דלא אמרינן דיניה דינא אלא בקרקעות ובמשפטים התלוים בקרקעות כגון מכס שאומר לא יעבור אדם בארצו אם לא
 והיינו טעמא (ו)דדיניה דינא שהארץ שלו היא ואינו רשאי אדם שיעבור בארצו אם לא כמצותו, אבל אם קוצב על  …יתן מכס 
מלכות שאינו שלו ושכבשו (בגולה) [בגזלה] כי ההיא דסיקריקון דגיטין, או אדם שאינו חפץ בארצו, לאו כל כמיניה למיגזליה.

 ומלכי ישראל אין דיניהם דין שארץ ישראל (נתלה) [נתחלקה] לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך, אבל באומות העולם כן
דינם שכל הארץ למלך.

 והוא הדין בכל ההדיוטות שהם קצבו שלא יהנה אדם מארצם אלא בקצבתם שדיניהם דין, ושמואל הא קא משמע לן דכל הארץ
7למלך היא והיינו דאמר בהגוזל בתרא דקטלי דיקלי וגשרי גישרי שהדקלים והקרקעות שלו הם. עכ"ל.

רמב"ם

 במה דברים אמורים שהמוכס כליסטים בזמן שהמוכס עכו"ם או מוכס העומד מאליו או מוכס העומד מחמת המלך ואין לו קצבה
 אלא לוקח מה שירצה ומניח מה שירצה. אבל מכס שפסקו המלך ואמר שיקח שליש או רביע או דבר קצוב והעמיד מוכס ישראל
 לגבות חלק זה למלך ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך אינו בחזקת גזלן לפי שדין המלך דין הוא. ולא

8עוד אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה מפני שהוא גוזל מנת המלך בין שהיה המלך עכו"ם בין שהיה המלך ישראל:

 ואין הפרש בזה בין מלך עובד כוכבים ומלך  …אבל אם העמידו המלך [את המוכס] הנה העיקר אצלנו דינא דמלכותא דינא 
9ישראל

קצת דברי האחרונים

מרן

 דינא דמלכותא דינא ולא עוד אלא שהמבריח ממכס זה עובר (על לא תגזול) מפני  …מוכס שפסקו המלך ליטול דבר קצוב 
10שהוא גוזל מנת המלך בין שהיה מלך ישראל בין שהיה מלך גוי

רמ"א

 י"א דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא במסים ומכסים התלוים בקרקע כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו כי אם בדרך זה אבל
בשאר דברים לא

 וי"ח וסבירא להו דאמרינן בכל דבר דינא דמלכותא דינא ולכן המלוה על המשכון יכול למכרו אחר שנה הואיל וכן דינא
11דמלכותא וכן הוא עיקר

 הנושא אשה במקום שדנין בדיני עכו"ם ומתה אשתו לא יוכל אבי אשתו או שאר יורשיה לומר כל הנושא אשה על דעת המנהג
 הוא נושא ונדון הדבר בדיני עכו"ם דאם מתה יורשה בעלה או כדומה לזה וליכא בזה משום דינא דמלכותא דלא אמרינן דינא

 דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה אבל לא שידונו בדיני עכו"ם דאם כן בטלו כל דיני
12ישראל:

 וי"א דבמקום שהמנהג שהמלוה לעכו"ם לא יכול למכרו בפחות משנה דנין גם כן בישראל שהלוה לחבירו על המשכון דאזלינן

פסקי הרא"ש נדרים פרק ד' סימן י"א, ועיין מה שהביא משמו בבית יוסף חו"מ סימן שס"ט, ועיין בטור השלם בהגהות והערות אות צ"ד.6
אור זרוע בבא קמא פרק בגוזל ומאכיל סימן תמ"ז.7
יד החזקה גזלה ואבדה ה:יא.8
פירוש המשניות נדרים כח.9

שלחן ערוך חו"מ שסט:ו.10
רמ"א חו"מ שסט:ח.11
שם סוף הסימן (סעיף י"א).12



13בזה אחר המנהג

הכרעות האחרונים

  וכמה הכריעו לגמרי כדעת14כמה פוסקים כתבו שבדבר שאינו להנאת המלך אבל הוא לטובת בני המדינה, הוא ספיקא דדינא,
15הרמ"א שאמרינן בזה דינא דמלכותא דינא.

ערך ש"י / תשורת ש"י

 נשאלתי בראובן שהעלה בגרונדבוך חצרו על שם שמעון ומכר שמעון החצר אחר מות ראובן ללוי והעלהו בגרונדבך ע"ש לוי
ועתה מבררים יורשי ראובן שלא העלה ראובן החצר ע"ש שמעון רק להברחה ובדד"מ נחלט החצר ללוי ויתבעו היורשים לשמעון

 והשבתי [שתלוי בשיטות הפוסקים אם שייך דדמ"ד כשיש תקנה לבני המדינה, ושוב כתב:] ולע"ד עיקר כהרמ"א דמבואר בפרק
 קמא דבבא בתרא ח: דרשאין בני העיר להסיע על קיצתן ולעיל סימן ב' מבואר דלכולי עלמא אם קבלו מדעת כולן בדיבור

 בעלמא נתקיים ואם כן דד"מ שהוא לתקנת בני המדינה הוי כהא דפרק קמא דבבא מציעא יב: עשו שאינו זוכה כזוכה מאי טעמא
 עניים גופייהו ניחא להו עיי"ש ה"נ ניחא לבני המדינה והמלכות שליחתייהו עביד אף דעכו"ם לאו בר שליחות כיון דאין צריך רק

 וה"נ הוי כקבלו עליהן מדעת כולן. 16…הסכמה 

 והשיג דהתם אינו נגד דין תורה ופסק בני העיר הוא דין תורה …ומה שהשיב 
 זה אינו דהתם נמי טרם שתקנו לא היה הדין תורה כן רק אחר שתקנו והעם ניחא להו הוי כדין תורה וה"נ כיון דדמ"ד ונעשה

 ונהי דכל שאינו לתקנת בני  …לתקנת בני המדינה דמסתמא ניחא להו הוי עכשיו דין תורה דדמ"ד היא מדין תורה או מדבריהם 
 המדינה פליגי הפוסקים ראשונים אם דדמ"ד היינו כיון דאינו לתקנת בני המדינה מאן יאמר שבני המדינה ניחא להו אבל כשהוא

…לתקנת בני המדינה למה נשוי פלוגתא וצדקו דברי הרמ"א 
 ואף דאין דעתי העניה מכרעת בין הרמ"א והש"ך מכל מקום אם בא יבא הדין לפני דיין מומחה ויכשרו דברי בעיניו וידין ידין

 כמו שכתבתי אין להשיב כיון דדעת התומים ובית אפרים כהרמ"א ואיתא בבבא בתרא פרק יש נוחלים קלא. דאין לדיין אלא מה
17שעיניו רואות ורש"ל כתב דהדיין יכול להכריע בפלוגתא דרבוותא הובא באחרונים ובנתיבות המשפט בדיני תפיסה אות כף:

בארץ ישראל / במלך ישראל

חת"ם סופר

 ולפי זה אין לחלק בין מלך אומות העולם למלך ישראל שאפילו מלךוהנה בהא דדינא דמלכותא דינא   …כתב רשב"ם 
ישראל שאין הארץ שלו כי אם לשבטים נתחלקה מכל מקום כל נימוסיו וחקיו מקבלים עליהם ברצונם ומחילה גמורה הוא

 ומכל מקום כל זה כשאינו מתנגד למ"ש תורה בהדי' אבל כשמתנגד למ"ש תורה בהדי' אזי אפילו למלך אומות העולם אין
 הנה מבואר דנגד דין תורה אפילו מלך אומות העולם אינושומעי' קל וחומר למלך ישראל  … וזה מבואר מלשון רשב"ם שם 

 יכול ומה שאינו מפורש בתורה אפילו מלך ישראל יכול להנהיג ולא מיבעיא מנהגי ונימוסי מדינה שבין אדם לחברו כגון קנין
 קרקע בשטר דהתם מיירי בהכי אלא אפילו הטלת מסים וארנוני' ומכסים נמי אמרינן שבני מדינה מרצונם מוחלים על ככה ואפילו

מלך ישראל דינו דין וכ"כ להדי' רמב"ם פרק ה' מהלכות גזילה:

  ומכל מקום נראה לי דלא פליג אלא במסים ומכס שמטיל על כרחם ס"ל לא שייך לומר בני מדינה ניחא להו אלא…אך הר"ן 
 משום שהוא אדון הארץ ואם כן יש לחלק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם אבל במנהגים ונימוסים כמו בבא בתרא ..

18 ויבואר לקמן:מודה הר"ן דהטעם הוא משום דניחא להו ואין לחלק בין מלכי ישראל לאומות העולם

ישכיל עבדי

 אתאן לעיקר בדין, הנה הדבר ברור שאין לנו אלא דברי הרמב"ם ז"ל והנמשכים אחריו הטור והשו"ע בסימן שס"ט, דפ' בפשיטות
 שאין חילוק בין מלכי ישראל, למלכי האומות דשניהם שוים בשיעוריהם, דדינינן בהו דינא דמלכותא דינא, ודלא כדברי

 התוספות והר"ן הנ"ל, ששתו בחלקות בין מלכי אומות העולם למלכי ישראל, ובפרט דזה כלל בידינו שהמפ' והפוס' חולקים
…בהלכה דנקטינן כהפוס' שכ"כ להלכה ולמעשה, ולא כהמפרשים, שאינם אלא בדרך פירוש ולא בדרך פסק. 

שם עג:יד.13
 עיין שו"ת אמרי יושר ב:קנב:ב, שו"ת מהרש"ם א:קכה. ואולם בשו"ת אמרי יושר סימן קמ"ז ד"ה והנה כתב ד"סוגין דעלמא כהש"ך דלא אמרינן דד"מ14

דינא רק בקרקעות ומסים ומטבעות".
עיין שו"ת דובב מישרים (ירושלים תשמ"ג) חלק א' סימן ע"ו ד"ה גם.15
ערך ש"י חו"מ עג:יד.16
שו"ת תשורת ש"י (תנינא) סוף סימן נ"ד.17
שו"ת חתם סופר חו"מ סימן מ"ד ד"ה נעייל.18



 ועכ"פ אנן בדידן דנקטינן להלכה כס' הרמב"ם ז"ל ופסקה מרן בשלחנו הטהור, שבשום ענין אין חילוק בין מלכי ישראל למלכי
19אומות העולם בדינא דמלכותא דינא, אין אנו צריכים לחפש חילוקים בזה לדברי החולקים דלא קיימא לן כוותייהו.

יחוה דעת

 וכתבו הרשב"א והר"ן בנדרים (כח.) בשם התוספות, שהכלל שאמרו בגמרא שם דינא דמלכותא דינא, לגבי מכס, הוא שייך רק
 במלכי אומות העולם, ובחוץ לארץ, שהמדינה שלהם, ויכולים לומר לתושביהם אם לא תעשו כמצותינו נגרש אתכם מן המדינה
 שלנו, אבל במלכי ישראל לא שייך לומר דינא דמלכותא דינא, לפי שארץ ישראל כל ישראל שותפים בה, ואין למלך בה יותר

…מכל איש אחר. 

 אבל הרמב"ם (בפרק ה' מהלכות גזלה ואבדה הלכה יא) כתב, שהמבריח מן המכס לפי מה שקבע המלך קצבת המכס, הרי זה גוזל
 וכן פסקו הטור והשלחן ערוך חשן  …מנתו של המלך, בין שהוא מלך ישראל בין שהוא מלך גוי, לפי שדין המלך דין הוא. 

20משפט (סימן שס"ט סעיף ו'). וכן עיקר להלכה, שאין כל הבדל בזה בין מלכי ישראל למלכי עכו"ם. ...

ר' עזרא בצרי

 אולם אין צורך להאריך הרבה לענין דינא בשיטה זו שבמלכי ישראל אין אומרים דינא דמלכותא שכבר כתבנו שבכל מה שפסק
בשלחן ערוך והרמ"א לא חלק אז בין לנוהגים כמר"ן ובין לנוהגים כרמ"א אין יכולים לומר קים לי נגד מה שפסק.

 והנה בסימן זה סעיף ו' בענין הברחת המכס פסק מר"ן שאין חילוק בין ישראל לנכרים משמע דלא סבירא ליה כשיטה זו כלל.
…

 ויש לדעת בלי דינא דמלכותא לא נוכל ליהנות מהדרכים והכבישים, שהרי הגמרא בבבא קמא למדה שדינא דמלכותא מההיתר
 שהולכים על הגשרים שהרי אסור להנות מהגזל. ורחובות רבים הם על אדמות פרטיות. ואף שיש לומר שמקבלים פיצוי והוי

 כתליוהו וזבין, הרי לא כלם מסכימים לקבל פיצוי לא נאות ואם כן נשאר הדבר גזל שהרי בקרקע לא מועיל יאוש ושינוי רשות
21שקרקע אינה נגזלת.

ר' יהודה סילמן

 והנה בעיקר היסוד אי יש דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל, או במלך ישראל – לענ"ד דעת כל הראשונים שווה בזה שעל כל
…פנים במציאות דילן, אין דמ"ד – ונבאר הדברים 

והעולה לדינא מכל הנ"ל שמצאנו הסוברים שאין דמ"ד במלך ישראל בארץ ישראל
רש"י.1
תוספות רי"ד.2
אור זרוע.3
תוספות.4
רשב"א [בחידושים ובתשובה].5
ר"ן.6
ר' אליעזר ב"ר שמואל (הובא באו"ז).7
נמוקי יוסף.8
שיטה מקובצת.9

דעת רבו הקדוש.10
שו"ת מהר"ח אור זרוע תשובה ק"י.11
וכ"ה במרדכי פרק הגוזל בתרא סימן קנ. הובא ברחמים לחיים על שו"ת הרשב"א [ולפנינו הצנזור מחקו].12

שבמלכי ישראל אין דמ"ד.
 ואמנם במלך ישראל בחוץ לארץ, מבואר בת' הרשב"א שדעתו וכן דעת התוספות, דאמרינן דמ"ד. וכן פשטות הר"ן ודעימיה

ואילו במלך גוי בארץ ישראל – אפשר שנחלקו הראשונים בשטמ"ק ואו"ז.
ושיטה זו הועתקה בדרכי משה סימן שס"ט ס"ק ג'. בלא שום חולק. [דברי הר"ן השם התוספות].

 והנה ראינו בכמה מחברים שיצאו לערער על ד"ז – וסיכם דבריהם בשו"ת יחוה דעת .. ויסוד דבריהם כאילו שישנה הכרעה
 ועל כל פנים כיון שהכריע כן השו"ע  …מפורשת של הרמב"ם .. בהיפוך והוא מדבריו שהועתקו בשו"ע סימן שס"ט סעיף ו' 

בסתמא, אי אפשר לומר קים לי,  וזהו תוכן דבריו בזה.
…וכעין דבריו כתב במהר"ץ חיות 

שו"ת ישכיל עבדי, חלק ו' חו"מ סימן כ"ח אותיות כ'כ"א.19
שו"ת יחוה דעת חלק ה' סימן ס"ד.20
 עמוד נ'.10דיני ממונות חלק ד' שער ראשון פרק ט' הערה 21



 אבל אין הכרח, שהוא מאותו מקור כמו גוי  …ולענ"ד כל זה אינו,  דאמנם זה ודאי שגם מלך ישראל יש לו רשות להטיל מס, 
…

 אלא אף  …והעולה לדינא מזה, דלא מיבעיא לדידן בני אשכנז הנגררים אחרי הרמ"א דאין דמ"ד במלך ישראל בארץ ישראל  
22…בני ספרד, אין שום הוכחה דהשו"ע פליג – והוא דין המוסכם לכו"ע. 

24 ופסקי דין רבניים.23ועיין פתחי חושן,

דמוקרטיה (שלטון העם)

פאת שדך (ר' שמואל דוד הכהן מונק)

 המנהג פשוט שדנין דינא דמלכותא דינא בכל מקום אף במדינה שאין בה מלך כלל אלא הנהגה נבחרת בידי העם. ויש לדקדק
 ודאי שבאותן מדינות הארץ היא של העם וכחם יפה כמו המלך.  שהארץ היא של המלך  …בזה, דבשלמא לשיטת הרא"ם  …

וכן למאי דמשמע מפירש"י .. דטעמא דדינא דמלכותא דינא הוא משום שבני נח נצטוו על הדינין אם כן מה לי מלך מה לי עם.
 ואף אי נימא דתקנת חכמים היא דאמרינן דינא דמלכותא דינא הא ודאי משום תיקון העולם הוא דעבוד לתקנתייהו ומה לי מלך

מה לי עם.
 אבל לשיטת הרמב"ם ודעימיה שהתורה נתנה משפטי מלכות אף לאומות העולם לכאורה יש לדקדק בדבר [עיין שם שפלפל בזה,

25ומכל מקום העלה:] אלא ודאי אין הדבר תלוי במלך.

הגרי"א הענקין

 אנחנו יושבי ארצות הברית דאמריקא, שחקיה נעשים על ידי הנבחרים מכל האזרחים אחר המשא ומתן שביניהם שלצדק ומשפט
 נעשים ואנו בינינו לבין עצמנו אין לנו קהלות מסודרות עם טובי העיר וחבר עיר, הרי החקים שלהם הם דינא דמלכותא דינא,

 ואף שלפעמים אין זה על פי השלחן ערוך, אם הם בדינים שתלויים במנהג חוקי המדינה, הם הם המנהג. וכשבא הדבר אצל דייני
…ישראל צריכים לפסוק על פי חוקיהם חוץ מדיני ירושות שאינם תלויים במנהג, לא מהני דינא דמלכותא 

 מה שכתב הר"ן .. בטעם דינא דמלכותא דינא משום שהארץ שלו ויכול לגרשם מן הארץ, אין הכונה דוקא כשיכול לגרש,
 אלא העיקר שיש להם טובה מן השלטון הן בעצם הישוב שיושבים בגבולו והן, ובעיקר בטובות תמידיות כגון, כשהשלטון

 מספיק להם מזון בזול, ומים, ומאור בזול, וגשרים ודרכים מתוקנים ומגין עליהם ובכה"ג כשיש מלכות ישראל שמספקת להם
 , אם החוקים מהדברים התלויים במנהג, אבל כשהם נגד התורה לאכל הנ"ז, גם כן כחם ככח מלכות א"י אפילו כשהם עבריינים

 משגחינן בהן. וזהו עניין דברי הנמוקי יוסף בנדרים, ואין לעשות מחלוקת בינו ובין הר"ן, כי דברי הר"ן אמורים כשאין המכס
 לטובת העם שאז רק למלך א"י יש לו רשות לזה מטעמו דהר"ן, ודברי הנמוקי יוסף כשהם לתועלת בני המדינה, ואמנם כשיש

חקים מיוחדים על פי תוה"ק לא אזלינן בתרייהו.

 מה שכתבו פוסקים שבחק שאינו שוה לכל אין שייך דינא דמלכותא, הכונה כשמפלה בין עם לעם משום רשעות, כגון שגוזרים
 גזירות על ישראל ר"ל. או בכלל כשמטילים מס על יחיד שלא בצדק אלא בשרירות הלב, אבל כשיש חוק לתקנות עניים ולא

26לעשירים כל שכן דאזלינן בתריה ולית דין צריך בשש.

ר' אלעזר מאיר פרייל

 וזה רק במלך שהקרקעמכל מקום הא מבואר בסוף סימן שס"ט דדינא דמלכותא לא אמרינן אלא כל שהוא לתקנת בני המדינה, 
  וכל שהוא לתקנת בני המדינה והנהגות של משפטי המלכים הוי כמסים המבואר שם סעיף ח' דהמלך גוזר שלא ידורו בארצושלו

 אבל בשלטון עממי (ריפובליק) דאין הקרקע של המושלים הנבחרים, אפשר דלא שייך כלל ענין דינאכי אם בדרך זה, 
 , אמת הדבר שיש קרקעות ובנינים השייכים לריפובליק, אבל הקרקעות השייכים לכל אחד ואחד הנם קנינםדמלכותא דינא

הפרטי,

 אמנם אפשר דגם בשלטון עממי יש לומר שהקרקע שייך להמדינה, והמדינה גוזרת שלא ידורו כי אם בדרך זה, אזל זה שייך
 רק בגרים, אבל באזרחים והנולדים שם שממילא הם אזרחים דאי אפשר לגרשם מהארץ, ממילא לא שייך על זה דד"ד, וכהא

 ואם כן ה"נ בשלטון עממי, לא שייך דד"ד ,…דכתב הר"ן בשם התוספות בנדרים 

 אבל הרמב"ם .. כתב דאין הפרש בזה בין מלך עכו"ם ומלך ישראל, ולדבריו יש לומר דגם בריפובליק אמרינן דד"ד, ונמצא
27… דפליגי בזה הר"ן בשם תוספות והרמב"ם

רב יהודה סילמן, דרכי חושן (מהדורא שניה: תשס"ב) חלק א' עמודים שצאצה.22
פתחי חושן (גניבה) פרק א' הערה ד' עמודים יגיד.23
 והלאה.381פסקי דין רבניים כרך ו' מעמוד 24
.קשרשו"ת פאת שדך סימן קס"ה – 25
תשובות איברא, כתבי הגרי"א הענקין חלק ב' עמודים קעהעו.26
ספר המאור סימן כ"ה עמוד צט.27
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 והנה שני טעמים הללו בדינא[ועיין שם שהאריך לפלפל בסוגיין, והביא עוד טעמים לכלל של דינא דמלכותא דינא, וכתב:] 
28דמלכותא, כח הצבור והסכם הכללי שייכים גם בשלטון עממי וגם במלך ישראל, ולזה נוטים דברי הרשב"ם

ישכיל עבדי

 בנוגע לשאלה השניה, אם בית דין זה נחשב כערכאות, לפע"ד אין זה בגדר ערכאות כלל, שזה שאסור לדון בערכאות, הוא מפני
 שחקתיהם הם נגד התורה, וכאן אין ענין של חקים זרים, אלא חקים שהממשלה חוקקת לטובת תושבי המדינה כמו כל מדינה

ומדינה [ועיין שם שביאר ענין רשות המנהיגים לתקן תקנות לטובת תושבי העיר],
 , גםוהנה פשוט דחברי הכנסת במדינת ישראל, שנבחרו מכל המדינה, לא גריעי מז' טובי העיר, דיכולים לתקן תקנות גדולות

 במקום שיש רווחא להאי ופסידא להאי למיגדר מילתא, וחק הדירות ודאי דאינו גרוע מבחינת מיגדר מילתא, לטובת בני העיר
 מחוסרי דירות, ובפרט בזמן עלייה המוגברת, דרוב ככל מחוסרי דירות, ואם לא יתקנו תקנה כזו, לטובת היישוב אז רבים היו
 צריכים לישאר ברחוב מחוסר הדירות, ויוקר שכרם, שאין כל אחד ואחד יש לו היכולת לשכור דירה בסכום כ"כ, ולכן מצאו

29לנכון לתקן תקנה כזו לטובת הכלל, כפי שכן עשו גם במדינות אחרות ואין זה בבחינת חקי הגויים חס ושלום.

 הנה פשוט דבית הנבחרים דנידוןאמור מעתה, עלינו לדון בנידון דידן, אם ישנם כל התנאים הנ"ל, בבית הנבחרים דנידון דידן, 
 , וגם הם ביחס מבוררין תחי' מן הקהל, מכיון שנבחרו מכל בני המדינה, ואדעתא דהכי נבחרו,דידן, הוא ביחס טובי העיר בודאי

 לחקוק חקים ומשפטים, ולהטיל מסים כמו כל מדינה, גם התנאי דליכא רווחא להאי ופסידא דהאי, איכא בנידון דידן דהריוח
 והפסידא הוא לכל בני העיר בשוה, דהמסים הם בשוה לכל בני העיר, כל אחד לפי הכנסותיו ורוחיו ואין כאן רווחא להאי

 ופסידא להאי, אלא ענין התנאי דצריך להיות בהסכמת חכם העיר, לכאורה הוא חסר בנידון דידן, דמעולם לא נמלכים בחכם
העיר.

 ,אמנם נראה מאחר דגם חכם העיר הוא אחד מהבוחרים, הרי כאילו מתח' הסכימה דעתו עמהם, לכל אשר יעשו לטובת העיר
 כל שאינו מתנגד לדין תורה, שאף למה דקיימא לן דינא דמלכותא דינא, הרי נאמר מפורש דהוא דוקא בשהוא אינו מתנגד

 לתורה, ורק בענין דיני ממונות שהוא מבחי' הפקר בית דין הפקר, וגם אין בו רווחא להאי ופסידא להאי כאמור, ועוד אני אומר
דלפי"ה בתחי"ד שבית הנבחרים שלנו הוא מתייחס ביחס ממלכה, הרי לא מצינו במלך ישראל שצריך להמלך עם חכם העיר.

 גם לצד שנאמר שהם רק בבחינת טובי העיר, הרי יש להם הרשות לחקוק חקים לפי ראות עיניהם  …לאור כל האמור יוצא, 
 לטובת המדינה, מכיון שהם נבחרי בני המדינה, ואדעתא דהכי בחרו בהם לקבל כל אשר יטילו עליהם. .. לכל הצדדים בין אם

30הם ביחס מלכות בין אם הם ביחס טובי העיר, אינם יכולים להטיל דבר שהוא נגד התורה.

יחוה דעת

 ונראה שגם במדינה שאין השלטון על פי מלך, אלא על פי ממשלה הנבחרת על ידי תושבי המדינה, שייך בהם הכלל "דינא
31דמלכותא דינא", בכל מה שנוגע לתשלומי מסים וארנוניות ומכס וכדומה.

ר' עזרא בצרי

 עוד יש לברר, כיון שבכל מקום בשלחן ערוך נזכר מלך אם יש חילוק בין צורת שלטון של מלך כפי שהיה, לבין צורת המימשל
הדמוקרטי הנהוג בארץ.

 שאין הבדל בין מלך ובין שר ושלטון אחר, והעיקר שיהיה מסודר וקבוע, עם חוקים מתוקנים.עיין .. שהבאנו מקורות רבים 
 והרי יסוד הדין לפי מה שנראה טעם השלחן ערוך בדינא דמלכותא הוא, שהסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכו דעתם שהוא

 ,אדוניהם, ואם כן אין הדבר משנה אם המשטר מלוכני רפובליקאי או דמוקרטי או צורה אחרת שהסכימו עליה התושבים
…שאינה נוגדת את הצדק והיושר, וכ"כ בישכיל עבדי 

 על כל פנים נראה מהרמב"ם והשלחן ערוך וכך כתבו הרבה אחרונים שהעיקר הוא הסכמת התושבים לאיזה מימשל שהוא, בין
שר או הגמון וכו' ואם הסכימו עליו ומוציא מטבעות יש לו דין של דינא דמלכותא.

 ראוי עוד לברר, כיון שכיום רוב הצבור בישראל בוחר את מוסדות השלטון, אם כן אף בדברים שאין בהם הדין של דינא
דמלכותא מדוע לא יתקבלו על פי ההלכה מצד הסכמת הצבור ותקנות הקהל.

 אולם כבר הארכתי בענין זה ולא אוכל להאריך הרבה. וכבר כתבנו כמה כללים בזה .. והמעיין שם יראה שכללים אלה שקובעים
 .ודי אם נציין שאף נכרים יכולים להכריע ולהחליט בחוקיםבהלכה בענין זה אינם מתמלאים במוסדות המימשל עתה בישראל. 

והרי ברוב קולות מתקבלת ההחלטה וחסרון זה אפילו היה הוא החסרון היחידי דיו לשלול החלת התקנות מדין התקנת תקנות.

שם עמוד קב.28
שו"ת ישכיל עבדי חלק ו' חו"מ סימן ח' אות ב'.29
שם סוף סימן כ"ח סעיף ב' אותיות ו'ח'.30
שו"ת יחוה דעת שם.31



 אולם אין בזה לשלול דינא דמלכותא, כי לא מעניינת אותנו דרך קבלת החלטות החוק, וכיצד המלך החליט להטיל חוק זה או
 אחר, רק העובדא שהממשלה או המלך קבלו וגזרו על הצבור חוק מסויים אף שהתקבל בדרך שאין לה יסוד בהלכה, כיון

שהחוק התקבל יש לו תוקף של דינא דמלכותא אם מתאים בפרטים שלו לכללים שכתבנו.

 אמנם לענ"ד יש חסרונות אחרים שלפיהם אין להם דין של טובי הקהל וכמ"ש לעיל לדוגמא שיש נכרים.  …אבל בישכיל עבדי 
 שצריכים להיות מוחזקים בכשרות ואם נמצא בו פיסול ראוי להעבירו וכו', שטובי הקהל כדיינים שאסור להושיב  …ועוד 

 . ואין זה דומה למה שהארכנו לעיל מדין דינא דמלכותאביניהם מי שפסול מחמת רשעה. וכל זה לא קיים לצערינו בשלטון
 שאף ברשעים י"ל כן, שכאן זה גדר אחר לא גדר שלטון רק גדר ממונים על הקהל. ואלה אין צורך שיעשו מטבעות ויהיה מטבע

שלהם יוצא וכמו שהגדיר הרמב"ם בדינא דמלכותא.

ועיין בדרשות הר"ן יא בהגדרת מלך שניתן לו רשות להעניש אף שלא כפי כל חוקי המשפט, כתב על זה שם:

 “שבכל מה שיוסיף או יגרע יכוין כדי שחוקי התורה ומצוותיה יהיו יותר נשמרים. כאשר נאמר על צד המשל שכשיהרוג הורג
 נפש בלא עדים והתראה לא תהיה כונתו להראות ממשלתו לעם שהוא שליט על זה. אבל יכוין בעשותו זה כדי שמצות לא תרצח

תתקיים יותר ולא יפרצו עליה".

 נמצא שאף הסמכות שניתנה למלך לדון ולהעניש שלא בגדרי ההלכה, לא נקבעה אלא כדי לחנך את העם שיירא מהתורה. וזה
 כל שכן המתקני תקנות וטובי העיר שצריכה להיות מגמתם אחת ויחידה לחזק את התורה ולהסדיר היחסים שבין אדםבמלך 

 לרעהו על פי הצדק והמוסר ואז יש תוקף לתקנותיהם. והאם דבר זה קיים בשלטון כדי שנאמר שיש לו תוקף של תקנות
 הקהל? האם ניתן לומר עליהם שמגמתם לחזק את התורה? אם כן כיצד יהיה להם תוקף מצד תקנות הקהל. וגם בכנסת יש
 חברים שמצהירים בפומבי שרצונם עקור מצות מהתורה וגם להם יש סמכות להחליט על פי הרוב. האם זה על פי ההלכה

 הנדרשת בתקנת הקהל? הרי מצד ההלכה חייבים להוציא ממונים כאלה ולמנות אחרים, וכיצד ישתתפו הם ובהכרעתם יתקבלו
 , ואין הבדל בזה בין הכנסת לבין העיריות. ורק מדינא דמלכותא,חוקים. על כן נראה שלא שייך בזה טובי העיר ותקנות הקהל

 שבזה כתבנו לעיל שאין נפקא מינה כיצד המלכות מחליטה על חוק מוסים, העיקר שהחליטה עליו, ובזה אין ההגדרות שצריך
…להיות בטובי העיר וכמ"ש לעיל 

 נראה דלדין פרטי יכולים לומר בענין זה אני מקבל את פלוני לדון ולהעיד, אבל באופן כללי  …ואף קבלה לא יכולה להועיל 
 מלבד שחלק מהם מצהירים שבכונתם לעקור את התורה ולאלה ודאי  …שהאומה תסכים לפסולים ודאי שאין לזה כל תוקף. 

אין תוקף על פי ההלכה וממילא מתבטל כל המושב.

 ומ"ש לעיל שכיון שיש נכרים לא שייך בזה משום טובי העיר ותקנות הקהל, בדבר היה בעיני כל כך פשוט וחשבתי שכך הוא גם
 בעיני אחרים שלא ראיתי צורך להאריך בזה, שעל פי ההלכה אנו חברה יהודית וההלכה אינה מכירה בנכרי לא לענין מלך

 שנצטוינו בתורה לא תוכל לתת עליך איש נכרי, ולא לשררה אחרת שכל המשימות יהיו מאחיך, .. ופשוט שאם נכיר בממונה
 , והם יהיו כבית דין הגדול על120 ממונים נכרים מתוך 80 ממונים יהודים אין סיבה שלא נכיר גם כן ב120נכרי אחד מתוך 

 ישראל, שהרי כך נאמר בהלכה וכל התוקף של ממוני הקהל נאמר על התוקף שלהם בהלכה. היש גיחוך יותר גדול מזה. וכל זה
נאמר. ובחסרון זה בלבד היה די לומר שאין תוקף לכנסת לחושבה כטובי העיר. אבל דינא דמלכותא זה גדר אחר.

 ועדנה הראו לי בחוברת תורה שבעל פה תשל"ד מאמר מהרב שאול ישראלי שכתב, שאין מניעה מצד ההלכה שחבר כנסת או
 עיריה יהיה נכרי. ויסוד דבריו, שאמנם נראה ממנו שאין לכנסת ולעיריות דין טובי העיר ודלא כמ"ש הרב עובדיה הדאייה ז"ל,
 אלא שהוא סובר שכל האיסור בנכרי זה דוקא בדבר של שררה וכל שררה שאינה עוברת בירושה וכל שכן שאינה קבועה וזמנה
 מוגבל אינה בכלל שררה וכמו שפלפל בזה שם. והכנסת והעיריה אינה שררה כלל אלא זה עסק כחנות של שותפים שאין מניעה

שבחנות יהיו שותפים נכרים וינהלוה. ולפי זה גם אין תוקף של דינא דמלכותא שזה בשררה נאמר.

הבחירה כיום למוסדות ניהול אינה באה להקנות לנבחרים מעמד של שררה ואין זה אלא בבחינת שליחות. למה הדבר  “וז"ל: 
 דומה? לעסק משותף שהשותפים בוחרים מקרבם את המתאים לנהל את העסק וכו' ואף שיש לו סמכות לתת הוראות והם

… חייבים לבצעם אולם רק מכחם הוא יונק" וכו'.

 לפי זה אין כיום לשלטון בארץ כל תוקף של שלטון, רק כעסק גדול שמנהלים אותו שותפים כשליחי יתר השותפים. ועל כן
 צריך לדון בכל עניני בכנסת והעיריה על פי הלכות שותפים ושם הוכשרו נכרים. ופשוט שאין לשותפים דין טובי העיר או דינא

דמלכותא.

 ואם נרצה לדון עתה על פי כללי השותפים יהיו לנו דינים מוזרים מאד, לדוגמא יסוד השותפות הוא רצון ואי אפשר לאחד
 להכריח את חברו שיהיה שותפו. ואם כך נדון על פי ההלכה, כל אזרח במדינה שיאמר שאינה רוצה להיות שותף בעסק בזה
 יפסוק מלהיות שותף וכל מי שלא בחר מרצונו לא נכנס לעסק השותפות של החנות הזו, וכיצד לוקחים אותו לצבא? זה יהיה
 היפך ההלכה, וכיצד יכריחנו לשלם מסים הרי כל זה יהיה היפך ההלכה. שאפילו נאמר שהשותפים הסכימו לצבא ומסים וכו'
 וזה חלק מתקנון השותפות, זה יכול לחייב רק את הנכנס מרצון לשותפות אבל מי שיאמר איני מעונין בשותפות שלכם לא

 יתחייב על פי הדין, וכיצד נעניש את הגנבים ורוצחים וכו'? האם יש כח לשותף לעשות לשותפו כן? אם נלך בדרך זו ונאמר
 שכך רואה ההלכה את הכנסת והעיריה כעסק משותף, לא יהיה קיום על פי ההלכה לשום דבר שהעיריה או הכנסת עושה,

… ואין זה אלא אבסורד.



…וברור הוא דלשיטתו אין תוקף לכנסת ולעיריות מצד דינא דמלכותא או מצד טובי העיר. שאם כן לא היה מכשיר נכרים. 

 שדין טובי העיר לא שייך בזה, כיון שאין בהם הדינים[ועיין שם שהאריך הרבה לדחות דבריו, והעלה:] והעולה מכל הנ"ל, 
  בזמן שמתנהגיםשצריכים להיות בטובי העיר. וגדר שותפות זה דבר דחוי מכל הפוסקים. ואין לנו רק גדר דינא דמלכותא

 כהוגן שאם לא כן הוי גזלנותא. ויש תוקף לדברים שנעשים בתוך הגדר של דינא דמלכותא על פי הגדרים שקבע לנו רז"ל מתי
32נאמר כלל זה ובאיזה דברים וכמו שפירטנו אותם.

ר' יהודה סילמן

 ואף שהיום אין כמעט בשום מקום מלכות כפשוטה – אלא מהות השלטון דמוקרטיה, ויש לו סמכויות מוגבלות יותר,  ועומד
 להתחלף – וגם אין יכול לגרש בלא משפט בכל זה נראה – דגם בו שייך העקרון – שיוכל לעשות כן – אם יעמידו חוק – וגם

 נראה דגירוש לאו דווקא – והוא הדין עונש אחר. ומיהו לסוברים שהסברא של דדמ"ד משום שהארץ שלו – ותובע שכירות לכ'
 אין זה נכון היום – אבל נ' שאף לשיטה זו – הוא הסכם בין כל האנשים הפרטיים שיש להם חלק בארץ שנותנים רשות לגור,
 בתנאי שיתנו כסף לרשות המרכזית – ולרש"י גיטין נ' פשוט שבכל מקום כ"ה – ואף שאין הסברות מוכרעות – פשוט שאחר

שכחמש דורות כמעט בכל מקום יש דמוקרטיה ודנו האחרונים למעשה משום דמ"ד מבואר בדבריהם שלא חילקו בזה.
 ועל כל פנים בנידון דידן אין נ"מ בזה ששם ודאי היתה שליטה חזקה של השלטון והתפרסם בזה לדראון בכל העולם וודאי יכול

33לגרש אף בלא משפט וכו' ורק כתבנו להתלמד במקום אחר.

ר' יהושע פינחס באמבאך

 תוכן שאלתו נידון הדירות שבעלי בתים רוצים להוציא את השוכרים מדירתם בעת כי יעבור זמן השכירות ואולם כעת בזמן
 המלחמה נעשה חק מלכות שאין רשות להבעלי בתים להוציאם בעל כרחם והדבר נעשה לתיקון המדינה יען על ידי השערוריה

 אין בונים בתים חדשים, ולא זה בלבד רק אף לתבוע הוספה על השכירות מכפי שהיה מקודם אין להם רשות כן הוא חוק ומשפט
 המלכות. ועתה נפשו בשאלתו יען על פי התורה כל בעל בית יש לו הכח להיות שורר בביתו ברצותו משכיר וברצותו אינו

 משכיר. אם כן מה לו לחוקים האלה בתקנותיהם והדין עם המשכיר או דנימא כיון דדינא דמלכותא דינא על כן יד השוכר על
העליונה. עכ"ד שאלתו.

 אולם שמוע שמעתי מאחי הרב הגדול  נתן הצדק עם המשכיר  …תשובה. האמת אגיד כי אאמו"ר רשכבה"ג זצ"ל הכ"מ  … 
 כי דברי הש"ך לא נאמרו רק בדורות הראשונים שכל נימוסישליט"א שאאמו"ר זלה"ה חזר מזה ואמר לו מילתא בטעמא 

 המלכות נחתכו ונקבעו רק על ידי המלך ויועציו מה שאין כן בדורות הללו שכל מדינה יש לה בית הנבחרים מכל המדינה
 (פארלאמענט) וכל החוקים נחתכים על פי הנבחרים האלה מעתה כל מה שעושים ומתקנים לטובת המדינה הזה כקיבלו עליהם
 כל החוקים יען שכל אנשי המדינה בוחרים צירים לבית הנבחרים ושולחים אותם לתקן להם תקנות טובות ומועילות אשר על
 כן בדברים שבממון אף שהוא היפך מדין תורה יש להם הכח והעוז לתקן תיקון המדינה וכל מה שעשו הנבחרים נחשב כמו

  וכמו כן מצינו בחו"מ סימן ל"ה סעיף י"ד ברמ"א שם דאף דאשה פסולהשעשו הקהל בעצמם תקנה דשלוחו של אדם כמותו.
 לעדות כל זה רק מדינא אבל תקנת קדמונים דבמקום שאין אנשים מצויים גם אשה כשרה לעדות עיי"ש. ומעתה אף שעל פי דין

 תורה הקדושה הדין עם המשכיר עם כל זה בדורנו מכח דדמ"ד הדין עם השוכר. ואשר על כן אם בא לידי דין תורה כזה רואה
34אני שיתפשרו הצדדים כי עוד רפוי הדבר בידי עם מי הצדק:

ר' אליעזר יהודה וולדינברג

 עוד זאת; בכגון הנהוג כאן באופן קבלת ההחלטות בכנסת, עדיפא קבלת החקים ותקפם עוד יותר משאר דוכתא של דדמ"ד. כי
 הרי החקים מתקבלים אחרי הצבעת ההסכמה עליהם על ידי רוב חברי הכנסת, וכיודע חברי הכנסת המה נבחרים שנבחרו על ידי

 רובו ככולו של הציבור בארץ ונבחרו לשם ענינים כאלה בעמידה על המשמר לטובת אנשי המדינה ולטובת האינטרסים של
 בוחריהם, ואם כן הרי כל חק המתקבל על ידי החלטת רובם נחשב זה כנתקבל ברצון על ידי קהל שולחיהם הבוחרים, וכל בכה"ג
 דהוו כסברו וקיבלו בודאי יודו כולי עלמא שמהני דבר ההסכמה לכך גם כשזה נגד דין תורה ונחשב כמחלו זה לזה זכותם שמגיע

 להם על פי דין תורה דומיא דמצינו בבבא בתרא ח: בלהסיע על קיצתן, וכדהארכתי בזה בביאור הסוגיא שם ודברי הפוסקים
35בספרי שו"ת ציץ אליעזר חלק ב' סימן כ"ג עיי"ש, וכן הארכתי בזה בספרי החדש הלכות מדינה חלק ג'.

 וכדאי לציין שגם לדעות הפוסקים הסוברים לומר דבכה"ג דשכירות בתים לא אמרינן דד"מ, מכל מקום בכגון הצורה נהוגה
שהחוקים נקבעים על ידי נבחרי המדינה יש מקום לומר דבכה"ג כולי עלמא יודו דמהני.

 ואצלינו כאן הרי צורת החקיקה ותיקון מנהגי השכירות, כשאר תיקונים בדברים שבממון,  …וכך ראיתי בספר שו"ת אהל יהושע 
36הרי נקבעים גם כן בצורה האמורה על ידי נבחרי אנשי המדינה.

דיני ממונות שם עמודים נזסב. ועיין ספר המאור סימן נ"ה מעמוד רנד והלאה בענין זכות נשים להבחר לשלטון.32
דרכי חושן שם עמוד שסב.33
.קשרשו"ת אהל יהושע (ברוקלין תשל"ח) חלק ב' סימן י"א – 34
שו"ת ציץ אליעזר חלק ה' סוף סימן ל'.35
שם חלק י' סימן נ"ב אות ג' ד"ה וכדאי לציין.36
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שלטון שאנשיה אינם מתנהגים כשורה

פאת שדך

 הא לא שייך דינא דמלכותא כלל בבני פריצי עמנו, בין לשיטת הרמב"ם ודעימיה שהתורה נתנה משפטי המלכות למלכי אומות
  שהביאה הרא"ש .. שהארץ היא של המלך הא ארץ ישראל לאו שלrהעולם דודאי לא נתנה לבני פריצי עמנו, בין לשיטת הרא"

 בני פריצי עמנו היא, ואפילו מלך ישראל ממש אין הארץ שלא ולא שייך בזה דינא דמלכותא לשיטת התוספות .. ובין לשיטת
 רש"י .. שבני נח נצטוו על הדינין דליכא למימר הכי בבני פריצי עמנו, ואף אי נימא שהיא תקנת חכמים הא לא מסתברא שתקנו

37אף לבני פריצי עמנו. ובשם בעל חזון אי"ש שמעתי שיש להם דין מוכס העומד מאליו.

יחוה דעת

 אולם אין דבריו [של הפאת שדך] נכונים להלכה, שהרי אפילו במלך רשע ועובד עבודה זרה שייך הכלל דינא דמלכותא דינא,
 וכמבואר בתוספות (סנהדרין כ:). ובזוהר הקדוש (פרשת וישב קצב:). ע"ש. והעיקר כמו שכתב בשו"ת ישכיל עבדי הנ"ל, שגם

 לגבי מדינת ישראל שייך הכלל דינא דמלכותא דינא. וכן כתבו בפסקי בתי דין הרבניים חלק א' (עמוד רפה). ולכן נראה להלכה
38שבכל מה שנוגע למסים וארנוניות ומכס, יש לקיים את החוק של המדינה, שזה בכלל מה שאמרו חז"ל דינא דמלכותא דינא.

ר' עזרא בצרי

 עוד יש לברר מאחר ויש יהודים עוברי עבירה חברים בשלטון, ולפעמים מקצתם של אנשי השלטון הם כאלה ולפעמים רובם או
…כולם, אם אין זה שולל הכלל של דינא דמלכותא. 

 [עיין שם שהאריך לפלפל בזה, והעלה:] נמצא שגדר דינא דמלכותא שייך אף ברשע, כיון שלמעשה הוא המושל. ואין זה דומה
 למינוי בתקנות הקהל שנאמר שאין ממנים שם מי שאין בו יראת שמים, שאף במלך ודאי כשבאים למנותו אין למנותו רק אם הוא

 ירא שמים אבל אם נתקלקל אחר כך יש דיני מלך שפקעו ממנו כמ"ש שאין חייב על קללתו ולכמה דינים שבמשפט המלוכה
 עדיין הוא נחשב למלך, ודינא דמלכותא זה פחות ממשפטי המלוכה ועל כן מסתברא שאין לחלק בדינא דמלכותא בין רשע

 לצדיק. אולם כמובן הכל בתוך התחום והמסגרת האפשריים בדינא דמלכותא. ואין זה דומה לטובי העיר, שהם אינם שלטון רק
39מונו בהסכמת הצבור לניהול ענינים מסוימים, ואינם יכולים להוציא מטבעות כמלך. ושם יש הגדרות אחרות

ר' יהודה סילמן

 ואמנם פשוט שכל זה א"ע לדידן דאף אי מהני הסכמה, בענין הסכמת רוב מנין ורוב בנין רוב מנין היינו רוב ישראלים הכשרים
 [דקשר רשעים אינו מן המנין].  והיינו במציאות דילן דישנה זכות בחירה על פי התורה רק למצביעי המפלגות החרדיות –

 וביתר דיוק רק לאותו החלק בינם שהוא חרדי בעצמו – ולא שנמשך להצביע עבורם – ועוד דבעינן הסכמת ת"ח, [ומש"כ בספר
 ישכיל עבדי (ח"י) [ח”י], דכיון שגם הת"ח משתתף בבחירות, אין החסרון שצריך להתייעץ עם חכמי העיר, פשוט שאינו דבעינן
 שתהא לו דעת קובעת – ולא כאחד ממליון].  וממילא לא מהני המינוי בדיעבד – וגם שנשים ונכרים משתתפים בבחירה – וגם

40…הממונים בעינן שיהיו כשרים וכו'.  וכו"ע לא פליגי דלא מהני כלל. 

 לא שמענו כל זה אלא במלכות שניחא לן בה אבל שלטון של כופרים ורשעים המיוסד לעקירת הדת  …אבל בעיקר יש להעיר, 
 – ובא להחליף חוקי אמת של התורה מקור מים חיים – בבורות נשברים וכמו שהיה בזמנם כשקמה מלכות יון הרשעה להשכיחם

 תורתך ולהעבירם מחוקי רצוניך – אין ספק שלא ניחא לן לקבל חוקיהם – אלא במלחמה, לבטלם מן העולם, ואף שעדיין אין
41בידינו לעשות כמעשי החשמונאים עד שיבא שילה – אבל ודאי שלא ניחא לעם קדוש לתת יד לעקירת תורת משה.

דדמ"ד נגד דין תורה

רמ"א

 וי"א דבמקום שהמנהג שהמלוה לעכו"ם לא יוכל למכרו בפחות משנה דנין כן גם בישראל שהלוה לחבירו על המשכון דאזלינן
42בזה אחר המנהג:

שו"ת פאת שדך סימן צ"א אות א'.37
שו"ת יחוה דעת שם.38
שם עמודים נבנו.39
דרכי חושן עמוד שצד.40
שם עמוד שצו.41
הגהת רמ"א חו"מ סימן ע"ג סעיף י"ד.42



ש"ך

 אך לפי ע"ד דברי הר"ב צל"ע ...שהוא דבר תמוה מאד לפי עניות דעתו דכיון דעל פי דין תורה יכול למכרו לאחר ל' יום היאך
נלמוד מדיני עכו"ם לבטל דין תורה חס ושלום לא תהא כזאת בישראל

 אלא  …ולא מבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא אמרינן דינא דמלכותא רק בדברים שהם להנאת המלך ולא בין איש לחברו 
 אפילו לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן דינא דמלכותא בכל דבר היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו מפורש

…אצלינו אבל לדון בדיני העכו"ם בכל דבר נגד תורתינו חלילה ודאי לא יעשה כן בישראל 

 ומשמע לכאורה מדבריו דבמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן ביה דד"ד ולפי זה היה אפשר ליישב  …אמת שהרב כתב לקמן 
דבריו כאן קצת דזהו שאינו יכול למכור המשכון בפחות משנה הוא לתקנת בני המדינה.

 …אבל לפע"ד גם דבריו דלקמן .. צ"ע ואנה מצא דבר זה דמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן דד"ד אפילו נגד דין תורה 
…ועוד דמי מפיס אם כן בכל דיניהם נימא שהוא לתקנת בני המדינה 

 ואם באנו ליישב דברי הר"ב דלקמן .. צריך לומר דהכי קאמר דלא אמרינו דד"ד אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא
 אבל דברי הר"ב כאן צל"ע: 43…לתקנת בני המדינה מה שאין הדין מפורש אצלינו אבל לא שידונו בדיני עכו"ם נגד תורתינו כו' 

חזון איש

 והיינו  …אבל כשתחלת הנידון בין ישראל לחברו אין כאן דינא דמלכותא ודיינינן להו בדיני ישראל, וזה דעת כל הפוסקים 
טעמא דאנו דנין לעולם בין ישראל לחברו בדיני ישראל ואין משגיחין בדיניהם.

 ותימה מה נשתנה דין זה  דדן במי שמכר את המשכון סוף שנה מדינא דמלכותא  …ולפיכך יש לתמוה על הכתוב במרדכי  … 
…מכל דיני התורה שבין ישראל לחברו 

 ולשון הש"ך קשה לכוין שאין חילוק בין דין מפורש לאינו מפורש ואין כלל דין שאינו מפורש שהכל  …אחר כך ראיתי בש"ך 
44מפורש בתורה ...

תומים

 דהרמ"א דייק מדברי ר"י בר פרץ דסבירא ליה דאין רשות בידו למכור המשכון לעולם, מכל מקום סבירא ליה הואיל ויסד המלך
 כן במשכנות גוים, אף ישראל צריך לעשות כן, דמאן דמלוה אדעתא דמנהגא מלוה, והו"ל כהתנה דלאחר שנה יהיה מורשה
 למוכרה, נשמע לדידן דקיימא לן דיכול למכרו אחר ל' יום, דאם יסד המלך מנהג אצל גוים דימתין שנה, דאמרינן אדעתא

 דמנהגא הלוה ואין יכול לתובעו קודם לכן, דהוי כאילו התנה וקבע זמן לשנה, דהוא במכל שכן, דאם אמרו כן להוציא מיד
45הלוה, מכל שכן להחזיק ביד הלוה המוחזק ואתי שפיר:

חת"ם סופר

 נעייל להאי דינא דלא מיבעיא דהתיקון שתיקנו שרי הקומידאט שאיננו נגד דין תורה אלא כתורה עשו ואלו באו לפנינו היינו גם
 כן מתקנים כן הא דלא יתרבו הסרסורים יותר ממה שראוי לפי העיר והמסחר כדי שיכולים להתפרנס ולא יפסקו חיותא זה לזה

 וכן הוא בכל מדינות מלכותו שיש מספר ומפקד לכל מיני אומני' כמה יהי' בעיר מאותו אומנות ולא יפסידו זה על זה ומכל שכן
בסרסרי' שתקנה הוא בכל העיירות גדולות שהם מושבעים מהמלכות ושזולתם אסורים לסרסר ושיש להם מספר ידוע.

 ומצינו כיוצא בזה בפרק קמא דבבא בתרא בהני טבחי ובשו"ע חו"מ סס"י רל"א והוא הדין כל תקנות שתיקנו ביניהם דלא
46למיפסק חיותא ...

ר' מאיר אריק

 וכ"ת הביא דברי החת"ס .. שהעלה דבכה"ג דאשכחן בש"ס תקנות שלא יפסקו לחיותם של הסוחרים בזה אמרינן לכולי עלמא
 דד"מ דינא כעין תקנה יעו"ש והכי נמי בנידון דידן שידוע שהתקנה גדולה מאוד בזמנינו שלא יהיה בני אדם מושלכים בחוצות.

 וכיוצא בו מצאנו שחשו חז"ל ועשו תקנה להודיע מקודם להשוכר כפי הענין כמבואר סימן שי"ב על כן בזמנינו שגם ההודעה לא
יועיל מחמת גודל הדחק בדירות שפיר דד"מ דינא לענין שלא יוכל המשכיר להוציאו.

 אך יש לדון דכיון דהדירות נתייקרו על כל פנים יוכל המשכיר להעלות בדמים כפי מה שהוקרו עתה הדירות כמו בסימן שי"ב
 הנ"ל לענין זמן ההודעה, ונהי דמדד"מ גם לענין זה עשו תקנה, מכל מקום כיון שחז"ל לא חשו בכה"ג יש לומר שלא משגיחין

ש"ך שם ס"ק ל"ט.43
חזון איש חו"מ ליקוטים סימן ט"ז אות א'.44
תומים שם סוף סעיף קטן ט"ו.45
שו"ת חת"ם סופר שם.46



47בדד"מ.

מהרש"ג

 הן אמת דלהשוכרים הואבדבר שאלתו אי אמרינן דינא דמלכותא דינא במה שהמלכות גזר לצורך תיקון השוכרים במדינה, 
 טובה ותיקון אבל לבעל הבית המשכיר הוא קלקול וחסרון, שאדם אחר משתמש בשלו בעל כרחו, ומאי חזית דאזלת בתר

 , ואם כן אפילו להרמ"א בחו"מ סימן שס"טהשוכרים לקרותו תיקון, זיל בתר המשכירים דהבית והחנות היא שלהם והוי קלקול
 סעיף ח' והחולקים על הש"ך סימן ע"ג ס"ק ל"ט מודים דלא אמרינן בכהאי גוונא דינא דמלכותא דינא כיון דלא נוכל לומר על

…זה שהוא לטובת בני המדינה. 
 ונראה לי דלצורך תיקון המדינה לא הוי אלא כמו הך דינא דסימן רנ"ט בחו"מ להחזיר אבידה לאחר יאוש או אבידה דשטפה נהר

 וכן בהך דינא דסימן שנ"ו בגניבה וגזילה לאחר יאוש ושינוי רשות דבכל הני אין להמוצא וכן להקונה שום הפסד מכיסו ואנן
 אמרינן דמתחילה לא נעשה הפקר על ידי דינא דמלכותא ואפילו אם נעשה הפקר מכל מקום אסור לו להמוצא אותה לזכות בה

 בשביל עצמה אלא על ידי דינא דמלכותא מחוייב לזכות בה בשביל הבעלים וזה הוי שפיר תיקון המדינה וגם לו ליכא הפסד
48וחסרון כיון דגם מתחילה לא היה שלו.

ר' יצחק שמלקס

 אמנם מצד דינא דמלכותא אסור במדינתנו להדפיס וכת"ה שאל אם נאמר בכגון דא דינא דמלכותא דינא הואיל שסותר לדין
תורה.

 הנה בהלכות אבדה סימן רנ"ט מבואר דמציל מזוטו של ים צריך להחזיר מצד דינא דמלכותא. ובסימן שנ"ו מבואר דצריך להחזיר
 מכח דינא דמלכותא דהכי נהיגי וכתב הש"ך דמצד המנהג חייב להחזיר. ולפי זה יש לומר בזה שכבר נהגו שלא להדפיס מיראת

המלכות חייב להחזיק בדינא דמלכותא

 בשגם שיש לומר דדוקא מה שהוא נגד דין תורה להפסיד ממון על ידו הדין תורה בתוקף אבל בדבר שדינא דמלכותא הוא
להפסיד מניעת הריוח דלא מיקרי היזק ההכרח מצד דין תורה לקיים דינא דמלכותא מהאי טעמא דאבדה צריך להחזיר.

וכל שכן בדין זה שכבר כתבתי שהגאון מלבוב כתב שכן הוא על פי דין תורה על כן צריך להחזיק בדינא דמלכותא.

 ועיין חת"ם סופר .. מבואר גם כן דכל שהיא תקנה לטובת בעלי אומנים מחויבים להחזיק בדינא דמלכותא וכל שכן הכא שהוא
תקנה לטובת המחברים.

 והנה יעיין כת"ה בהקדמה לחת"ם סופר יו"ד שזקנו הגאון הצדיק לא רצה להדפיס ומכל שכן להרויח ממון ליטול חיים מן העולם
 חס ושלום. וכתב שספריו הפקר כל מי שרוצה להעתיקם יבא ויעתיקם אך מי כמוהו צדיק נשגב והיה פרנסתו בריוח בעו"ה כהיום

הזה בני תלמידי חכמים עניים מרודים וההכרח יאלץ להתפרנס מזה

 מכל מקום להלכה לולא דינא דמלכותא לא היה צריך ליטול רשות מספר הנדפס כבר. אך אין נפקא מינה במדינתנו דיש דינא
49דמלכותא:

קומוניזם וכו'

חזון איש

 והנה כתבו ראשונים ז"ל שאין גזלנותא דמלכותא דין, דמלחמה הותרה לו לפעמים אבל גזלנותא במדינתו לא הותרה, והלכך חק
 שהוא עושה הוא בכלל דינין וגם הותר לו משפט המלך כפי ההסכמה אבל דבר שמדת הישרים להחזיק לאון לא ניתן לו, וכ' כתב

50רמב"ן שלא הותר לו למלך לחדש דבר שלא הורגלו בו הראשונים ונראה דכונתו ז"ל בדבר שמחזיקין אותו לאון ועקיפין.

חבצלת השרון

 ונראה דהרב מטרנא ז"ל [היינו האמרי יושר] היה כותב זאת [לחייב את המשכיר לנהוג על פי החוק] בשעת המלחמה דאז היה
 באמת עת לחץ ודוחק גדול. והוצרך להפך בזכותם של השוכרים. אבל עכשיו השכל גוזר להיפך שזה עוול גדול כנגד בעלי בתים
 שמתקיים בהם שורך טבוח וכו' וזרים שולטים ברכושם ואין להם מושיע. וגם להשוכרים אין זה תקנה רק להשוכרים הישנים אבל

 הרי בכל יום מתרבים אנשים חדשים שצריכים לשכור דירות. ולהם התקנה הוא קלקלה שעל ידי זה מתייקרים הדירות ביותר

שו"ת אמרי יושר חלק ב' סימן קנ"ב אות ב', ועיין שם סימן קמ"ז בא"ד הנה.47
שו"ת מהרש"ג (ירושלים תשמ"ד) חלק ג' סימן קכ"ה.48
.קשרשו"ת בית יצחק יו"ד (ב') סימן ע"ה אות ה' – 49
חזון איש שם אות ט'.50
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 ובפרט שידוע לנו שעיקר החזקת החוק הזה הוא בא על ידי איזו נבחריםואין למצוא דירה מה שלא היתה זאת קודם המלחמה. 
 חפשיים שיש בם דיעות ושיטות הקאמוניסטען וסאציאליסטען. ללחץ את העשירם ולקחת ממונם שכל אלו השיטות הם נגד

  וחלילה לומר בזה שזה יהיה דין גמור עפידתה"ק. ואף שכבר נהגו כן אין זה מנהג וותיקים. רק משום שאין ידדעת תורה.
51. וגם האנשים היראים רגילים עד היום להתפשר שלא להעמיד הכל על החוק. לכן אינני זז מדעתי בזה.בית דין תקיפה

הגרי”א הענקין

 חוק הדירות של הממשלה הוא ישר, מתוקן ומקובל בפרט בערים הגדולות, כי הוא מכוון נגד מפקיעי שערים ופושטי עורות
 עניים. ואף שלפעמים נראה כעול נגד בעלי בתים שאינם עשירים, הנה כן דרך החוק שלפעמים נפגע ביושר ואזלינן בתר רובא.
 ומה שהחק מפלה בין דירות עניים לבתי לוקסוס אינו מגרע כח החק אלא מעדיפו ומטהו אל צד היושר, וכן מה שהחק משתנה

52מזמן לזמן;

ר' יהודה סילמן

שאלה

 המעשה היה שגב' אחת, ולה רכוש גדול בברלין המזרחית, שהוחרם על ידי השלטונות הנאצים וחזר והוחרם על ידי הקומוניסטים
 שעלו לשלטון בגרמניה המזרחית, כתבה צוואה ובה הקדישה כדת ודין את שטחי הקרקע לטובת ישיבה מסוימת – כשטענתה
 שהכוונה היתה לסכום מסוים שהשלטון הסכים לתת תמורת השטח המולאם – קטן ביחס – והנה היום כשנפל השלטון הנ"ל –
 ניתן לקבל את הרכוש בחזרה – האם יש לה זכות בו – כשצורת ההקדש היתה מהיום ולאחר מיתה – והיינו גוף מהיום ופירות

53לאחר מיתה.

 והנה אם באה מלכות והחליטה להלאים רכוש,  יש כמה נידונים בזה, ראשית הנידון ברמ"א רלו. סעיף ט. וז"ל וכל זה, באנס
 שאין לו משפט עליו – אבל שר ומושל שקצף על עבדיו ומשרתיו ולקח מאחד מהן ביתו דינא דמלכותא דינא ואין הלוקח חייב

 ליתן לבעלים כלום עכ"ל – ומבואר דגם הפקעת רכוש מהני משום דינא דמלכותא – ונפסק דין זה גם בשו"ע סימן שס"ט – סעיף
 ולפי זה יש להסתפק בנידון דילן דהוא חוק השווה לכלח – אלא שמבואר שם דבעינן חק השווה לכל דבלאו הכי הוי גזלנותא 

 – ואין ההחרמה בתור עונש – אלא בגלל עקרון מוסרי הבדוי מלב בני אדם שלכולם יהא בשווה כחרוץ כעצלן – כיוצלח ולא
יוצלח.  ובזה יש להסתפק אי חשיב כה"ג דדמ"ד

) בשם חבצלת השרון שדן בזה וצריך ביאור אי איירי אף בחוץ לארץ ואין הספר תחת ידי 12שוב ראיתי בפתחי חושן עמוד (
 והנה למה שכ' לעיל .. לדייק דבעינן רגילים לעשות כן – קשה להגדיר קומוניזם בתור שיטה שבכל דור ובכל מקום נוהגים

לעשות כן.
 וגם יש כאן שיקול נוסף – שאם הסברא היא מפני שמקבלים עליהם – יתכן שיש לזה גבול, וגם בלאו הכי – כשאינו גר שם ולא

 שייכת הסברא, דאם לאו יגרש מן הארץ – אלא שנ"ל סברא אחרת במקומה דניחא לו לצורך רכושו גם כן שיהא שלטון מסודר –
 אבל כל שהשלטון לוקח ממנו הכל – אין לו בו שום תועלת – ולזה לא הסכים – ומיהו צריך ביאור אם יש כאן נידון על כל אדם

בפרטות, או דסגי ברצון הרוב. ...
 נשאר רק לפקפק שמא אין בכלל היושר של חוקיהם להלאים כל רכוש – וכן הדעת נוטה להכריע וממילאותבנא לדינא – 

אין זה אלא גזלנותא.
ויש להעיר שאם היינו קובעים את הדין לספק, הרי בספק דינא דמלכותא, חוזר הדין שהספק שייך למוחזק.

 ופשוט שכל האמור לעיל, ההוא בנידון ההלאמה השניה, אבל בפעם הראשונה שהוחרם כל הרכוש היהודי על ידי הנאצים ימ"ש,
54אין לזה שום תוקף של דמ"ד – אלא הוא גזלנותא בעלמא.

כשאין לנו בית דין, וכו'

פאת שדך

 [המשך לדבריו הנ"ל שלא שייך דדמ"ד בבני פריצי עמינו:] אמנם מפני שאי אפשר לעמוד בזה כלל אם לא נדון בקצת דברים
 בדינא דמלכותא, שהרי אין יד ישראל תקיפה לתקן תקנות כלל אף בדברים שיש בהן צורך גדול מפני תיקון העולם, נלע"ד לדון

 בזה מפני הדחק כראות עיני הדיינין, ונאמר דלב בית דין מתנה על אותן הדברים שנראה הגונים בעיני בית דין, ושאני מוכס
 העומד מאליו דמסתמא יש במקומו מלך והמוכס אינו עושה כדין, אבל לדידן שאין כאן מלך כלל ואף ידינו אינה תקיפה כלל,
55וכי נניח שאיש את רעהו חיים בלעו. .. ולדברי רמ"א ודאי יש מקום לסברא דידן, מיהו אפשר דאף הש"ך מודה בכהאי גוונא.

 שו"ת חבצלת השרון חלק שני חו"מ סימן ח' ד"ה ונראה דהרב מטארנא ז"ל, הובא בקיצור בפתחי חושן גניבה פרק א' הערה ד' ד"ה ומכל מקום לא51
אמרו, עמוד י"ב ע"ב.

תשובות איברא שם.52
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שם עמודים שסאסב.54
שו"ת פאת שדך סימן צ"א שם.55



הגרי"א הענקין

 בזמן ובמקום שאין לישראל בתי דינין קבועים וטובי העיר, והממשלה חוקקת חקים לטובת העם, בדברים שבממון, שתלויים
 במנהגי המדינה, הכל חייבים לנהוג בדיני הממשלה, וכשיבא הדבר לדייני ישראל דיינינן בדיני הממשלה, וכחם ככח מנהגי

…המדינה בישראל, ובפרט במדינה קונסטיטוציונאלית שהחקים נעשים על ידי נבחרי העם והיהודים בתוכם. 
 דברי הש"ך שחולק על רמ"א בענינים שלטובת המדינה, דלא אזלינן בזה בתר דינא דמלכותא הוא במקום שיש לישראל קהלות
 מיוחדות עם טובי העיר נבחרים לתקן תקנות שלהם. אבל פה במדינה לא שייך זה, ופשוט דחקי המדינה הם צריכים להיות נר

56להדיינים של ישראל כשבא דין זה לפניהם.

ר' מנדל שפרן

 על דבר השאלה, ברופא מיילד שומר תורה ומצוות שבא ערב יום כפורים למשפחה לבקש מחילה על מכשול שיצא מתחת ידו
 בטיפול רפואי בלידת תינוק ועל ידי זה נולד ילד מוגבל. המשפחה הגישה תביעה משפטית נגד הרופא שיש ביטוח למקרים

כאלו. האם מותר לעד שיודע עדות לטובת המשפחה להעיד נגד הרופא.

 נידון השאלה היא, אם מותר לתבוע ואם על פי דין חייב הרופא. והנה אף שבדינינו מזיק אינו חייב אפילו אדם דאזיק אדם יותר
 מחמשה דברים ובלי כוונת אין בושת ואם לא פשע אין ד' דברים רק נזק. ושיעור נזק הוא כמה נפחת מכספו להמכר כעבד וזהו

 סכום קטן לעומת ריפוי ובושת ולעומת מה שנחשב נזק היום וגם אם חייב ריפוי אין כל הטיפולים השיקומיים שבזמנינו בכלל
 ריפוי. וגם אין דנים בזמן הזה נזק צער ובושת ואפילו ריפוי ושבת נחלקו ראשונים אם דנים ורק מנדים שיפייסו קרוב למה שחייב

על פי דין אבל תפיסה על ידי ערכאות לא מהני כמ"ש האחרונים בכלל תפיסה.

 מכל מקום בזמנינו שאין רופא מקבל רשיון לעסוק ברפואה בלי אחריות לרשלנות רפואית במה שנקרא רשלנות בחוקי העמים
 ואולי אפילו חייב שיהיה לו ביטוח לנזקים שיצאו מתחת ידו הרי כל שוכר רופא הוא אדעתא שיהיה אחראי לנזקים וכל רופא

שנשכר לטיפול מתחייב בנזקים שיגרום. ואם כן מהאי טעמא לחוד סגי לחייבו.

 ואם לא נימא לחייבו הרי זה כאומר שרופא יהודי אפילו מומר המטפל עם יהודי שומר תורה יוכל לפעול בכל רשלנות שיהיה
 ואפילו לערוך עליו ניסויים ואם ייתפס יהיה אסור להגיש תלונה ולתובעו ואם כן הפקרת דמם של שומרי תורה לצדקתם של
 הרופאים. ויותר מזה אם יומת תחת ידו יהיה פטור מטעם קלב"מ, דחייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין. ולכן אפילו היה

 פטור היה צריך לתקן שיהיו חייבים ואולי כיון שהדבר פשוט ומוכרח כל כך אין צריך תקנה מפורש וכמתוקן ועומד הוא ויש
לזה ראיות אכ"מ.

 אי לזאת מותר להעיד ואפילו מצוה יש להעיד ובפרט שהתשלום יהיה מחברת הביטוח לא מכיסו של הרופא והרי על זה משלם
57דמי הביטוח ובוודאי אין למשפחה או לעד להתחשב במה שיהיה לו בזיונות או יעלה לו דמי התשלום השנתי.

שואל ומשיב

 [זה] ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה שדבריו מתקבלים על פני תבל פשיטא שיש לו זכות בזה לעולם והרי בלאו הכי אם
 מדפיסים או מחדשים איזה מלאכה אינו רשאי אחר לעשות בלא רשותו והרי נודע שר’ אברם יעקב מהרובשוב שעשה החשבון

 במאשין כל ימיו קבל שכרו מהקירה בווארשא ולא יהא תורה שלימה שלנו כשיחה בטילה שלהם וזה דבר שהשכל מכחישו
58ומעשים בכל יום שהמדפיס חבור יש לו ולבאי כוחו זכות

ר' יהודה סילמן

 ואמנם לא כתב [השואל ומשיב] שם מקור מההלכה לזה  מלבד סיפור שסיפר, ... [ולענ"ד פשוט שאי אפשר לבנות דין מחמת
 קל וחומר כזה  ולהניח שיסוד חוקיהם אינם בנויים על זכויות וקנינים אלא על סברות של מה שנראה להם כיושר,  מה שאין כן

59בדיני תורה בכדי לכפות, צריכים בעלות].
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כשישראלים נהנים מהמדינה

תשורת ש"י

 ראובן שכר מכס הגשר שהוא של המדינה על ידי ליסטאציא וכשכלה זמן השכירות שכרו שמעון וכשכלה זמן שכירות שמעון
 ורצה שישכרו לו בפחות הרבה אלא דלזה מדד"מ שלא להשכיר רק על ידי שיעשו ליסטאציא ובהודעה לפרסם איזה ימים

 מקודם לכל שעומד להשכיר ופעל שמעון על ידי שנתן שוחד לאותם שרים הממונים על זה למסור לו המכס בזול הרבה בצנעא
 ונודע הדבר ללוי והלך ופסק הרבה יותר ליתן לו המכס וצועק שמעון דפוסק לוי לחיותיה שאין לו אומנות אחרת וכבר הוחזק

…והפך בה לשוכרה שנית: 

 נראה לי דאין לערער על לוי כלל דאטו אם עני מהפך בחררה לקנות איזה חפץ בזול להונות את המוכר בערמה כי המוכר אינו
 מבין הדבר כגון שהוא זהב והמוכר אינו טועה וסובר שהוא נחושת וכדומה לזה אטו נימא שאין אחר רשאי לגלות למוכר וליקח

…ממנו בתורת זהב ודאי בזה לא אסרה תורה ולא תקנו חכז"ל תקנתא למי שרוצה לעשות איסור 

 ועוד ההכנסה שיש להמדינה או העיר ממכס הגשר וכדומה כל בני המדינה או בני העיר משותפים בו בין גוים בין יהודים ואף
 דאין מחלקים מזה לשום יהודי מכל מקום עושים מזה תיקוני המדינה או העיר כגון תיקון דרכים ושאר צרכים וכשלא יספיק

 יטילו שרי העיר או המדינה ההוצאה על כל היושבים ואם כן יש ליהודים גם כן הנאה וחלק מן הכנסות המכס וזה ודאי כשגוי
 ויהודי שותפים באיזה דבר אסור להעלים ולהבריח ולהונותם משום חלק הישראל אפילו הרוב של הגוי וכן הפקעות הלואתם

60אסור ועכצ"ל הא דפליגי הפוסקים לענין מכס אם מותר להבריח היינו כשאין ליהודים חלק והנאה מזה:

שו"ת תשורת ש"י (תנינא) סימן קנ"ט.60


